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Aos vinte dias do mês de Junho do ano dois mil e quinze, pelas vinte horas, reuniu nesta 
sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária:---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compareceram:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luís Santos Ventura; Luzia Alexandra Casimiro Marques; Carlos Manuel Marciano 
de Jesus; Rui Miguel Machado Roque; José Isabel Almeida; Rafael dos Santos Almeida; 
João Manuel dos Santos Franco; José do Coito Mendes.-------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltaram: Maria da Trindade Correia Pedro.----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve também presente o Executivo constituído pela Presidente, Maria João dos 
Santos Ribeiro Querido, o Secretário Manuel José Lourenço Tomás e o Tesoureiro 
António Henrique Colaço. ---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ABERTURA: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas vinte horas o Presidente da Assembleia de Freguesia José Luís Santos Ventura deu 
início aos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leitura e votação da ata da última Assembleia, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria de votos e com a abstenções de Luzia Marques. ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia Rui Roque dá conta da existência de muitos buracos no 
pavimento e canas na descida do Vale das Cuvas; da existência de um buraco na Rua 
dos Sapateiros e interpela o Executivo para a exequibilidade dos alcatroamentos 
previstos na freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carlos Marciano informa ainda o Executivo dos seguintes aspectos: buraco no 
pavimento junto a uma curva na Rua das Eiras; eucalipto na estrada de Santana; lomba 
no Vale da Vaca junto à casa do Henrique Marciano cada vez mais notória e com um 
desnível mais acentuado. Por último questiona o Executivo sobre as obras da N360. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luís Ventura traz de novo à Assembleia a situação do terreno para a urbanização 
jovem e o seu projeto de loteamento.------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No tocante às obras na rua dos Casais Carvalhos o Executivo esclareceu os presentes 
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que se encontra em fase de apresentação das propostas finais ao júri. Por sua vez 
quanto à Nacional 360 a obra foi adjudicada à Constradas faltando resolver uma 
questão de conformidade legal do concurso para que a obra possa avançar. Mais 
informa que os alcatroamentos estão previstos e serão realizados ainda este ano.-------- 
No que concerne ao loteamento do terreno junto à escola primária, o Executivo dá 
conta que não há novidades nem qualquer tipo de desenvolvimento nessa matéria.------ 
Relativamente aos restantes pontos o Executivo tomou nota e irá dar seguimento aos 
mesmos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primeiro Ponto: Obras e atividades do segundo trimestre.--------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Executivo deu a conhecer as obras e actividades levadas a cabo no segundo trimestre 
do ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obras realizadas na freguesia:----------------------------------------------------------------------------- 
- limpeza de valetas na Quinta do Bravo e nas Antas;----------------------------------------------- 
- manutenção dos caminhos agrícolas em diversos locais;----------------------------------------- 
- limpeza do estaleiro;--------------------------------------------------------------------------------------- 
- reparação do caminho agrícola da Malícia entre o Casal Fialho e Santana;------------------ 
- roça-caniços em várias ruas;----------------------------------------------------------------------------- 
- pulverização de calçadas e valetas em cimento;---------------------------------------------------- 
- limpeza da vala em cimento das águas do cemitério.---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atividades realizadas: --------------------------------------------------------------------------------------- 
- passeio sénior no dia 1 de Maio à Serra da Estrela;------------------------------------------------ 
- apoio ao GIPS com cedência de sala da sede de freguesia para realização de trabalhos; 
- caminhada pedonal organizada pelo grupo de Caminheiros de Caldas e Óbidos com o 
apoio da Junta de freguesia (fornecimento de água e fruta).------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo Ponto: Outros Assuntos de interesse.------------------------------------------------------ 
O Executivo apresentou um ofício à Caixa Agrícola por causa do multibanco que havia 
sido retirado da sede de freguesia após o assalto. A resposta da Caixa chegou por carta, 
um ano depois, e o Executivo deu a conhecer o seu conteúdo aos membros da 
Assembleia. Não foi tomada qualquer decisão quanto a este ponto, os diversos 
membros ficaram de pensar deixando a questão em aberto para a próxima reunião de 
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e uma horas e cinquenta minutos o Presidente 
da Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois 
de lida e aprovada vai ser assinada pelos Membros da Mesa. ----------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PRESIDENTE - 

PRIMEIRO SECRETÁRIO - 

SEGUNDO SECRETÁRIO – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


